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1. w sprawie wniosku o usunięcie pkt. 5 
z porządku obrad; za 10 głosów (Z. Dąb-
kowska, D. Dąbkowski, Z. Drohomirecki, 
Z. Gołembowski, C. Grabowska, J. Mali-
nowski, A. Ordon, D. Orzoł, R. Statecz-
ny, J. Kisielewska), przeciw 5 głosów 
(U. Gierałtowska, K. Kleinowski, I. Si-
wiec, A. Stechnij, A. Świąder), wstrzy-
mało się – 0; wniosek zgłoszony przez 
radnego J. Malinowskiego dotyczył 
usunięcia z porządku obrad pkt. 5 sfor-
mułowanego jako „Rozpatrzenie wnio-
sku o odwołanie Przewodniczącej Rady 
Gminy Kobylanka”;

2. w sprawie wniosku o przerwę w sesji 
i skierowanie projektu budżetu wraz 
z autopoprawką do ponownego roz-
patrzenia przez Komisję Rozwoju Go-
spodarczego i Finansów; za 10 głosów 
(Z. Dąbkowska, D. Dąbkowski, Z. Dro-
homirecki, Z. Gołembowski, C. Gra-
bowska, J. Malinowski, A. Ordon, 
D. Orzoł, R. Stateczny, J. Kisielewska), 
przeciw 5 głosów (U. Gierałtowska, 
K. Kleinowski, I. Siwiec, A. Stechnij, 
A. Świąder), wstrzymało się – 0. 

 W drugiej części sesji budżetowej 
w dniu 29 stycznia uczestniczyło 14 rad-
nych. Nieobecny był radny Z. Drohomi-
recki. Kluby radnych “Porozumienie dla 
Kobylanki” i “Wspólna Gmina Kobylan-
ka” zgłosiły szereg wniosków zmieniają-
cych projekt budżetu na 2021 rok:

Sesja budżetowa,
czyli XXVII Sesja Rady Gminy Kobylanka

1. o skreślenie paragrafu 14 pkt 1b) 
upoważniającego wójta do dokony-
wania zmian w planie wydatków ma-
jątkowych;
2. o zmniejszenie o 250 000 zł limitu 
wydatków na lokalny transport zbio-
rowy – oznacza to brak planowanej li-
nii autobusowej na trasie Niedźwiedź 
- Szczecin Zdunowo;
3. o zmniejszenie limitu wydatków 
o 30 000 zł z wydatków bieżących jed-
nostek budżetowych (są to wydatki 
na wywóz odpadów z cmentarza);
4. o zmniejszenie o 5 000 zł z wydat-
ków bieżących jednostek budżeto-
wych;
5. o zmniejszenie wydatków na promo-
cję gminy o 20 000 zł;
6. o zmniejszenie wydatków na go-
spodarkę komunalną (oczyszczanie 
miast i wsi) o 50 000 zł;
7. o zmniejszenie wydatków o 650 000 zł  
z inwestycji (budowa sieci kanaliza-
cyjnej oraz przyłączy wodno-kanali-
zacyjnych w ul. Cichej w Zieleniewie 
– 250 000 zł; Przebudowa sieci wodo-
ciągowej w Kobylance przy ul. Magel-
lana – 400 000 zł);
8. o zmniejszenie wydatków mająt-
kowych o 170 000 zł (budowa pla-
cu zabaw w Kobylance i Rekowie – 
100 000 zł; zakup szlabanu wraz 
z oprzyrządowaniem i organizacją ru-
chu do zablokowania wjazdu na pro-

21 stycznia 2021 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kobylanka, rozpoczęła się sesja budżetowa, którą zakończono 
29 stycznia po przerwie ogłoszonej przez przewodniczącą. W pierwszej części udział wzięło 15 radnych, w tym radna 

Dorota Orzoł uczestniczyła w sesji zdalnie. Podczas posiedzenia poddane pod głosowanie były następujące wnioski:

menadę – 30 000 zł; budowa przyłączy 
na terenie kąpieliska – 40 000 zł);
9. o zmniejszenie dotacji podmioto-
wej dla Centrum Kultury i Rekreacji 
o 100 000 zł;
10.  o zmniejszenie dotacji podmioto-
wej dla Gminnej Biblioteki Publicznej 
o 20 000 zł (w celu zablokowania wyda-
wania „Naszej Gminy”);
11. o zabranie 650 000 zł z budowy 
chodnika w Motańcu;
12. o zmniejszenie wydatków o 25 000 zł 
z ochrony zabytków i opieki na zabytkami;
13. o zmniejszenie limitu wydatków 
o 30 000 zł (środki miały być przezna-
czone na dotację do renowacji Kościoła 
w Kunowie);
14.  o zmniejszenie limitu wydatków 
o 500 000 zł (do 0 zł) na zadaniu „Bu-
dowa oświetlenia ulicznego w gminie” 
(w zamian za wycofanie tego zadania 
wprowadzone zostały pojedyncze zada-
nia dotyczące konkretnych lokalizacji);
Wszystkie środki uzyskane w wyniku po-
wyższych zmian przesunięto na 9 odręb-
nych zadań budowy oświetlenia uliczne-
go w etapach:
1 Etap - Obręb Morzyczyn,
2 Etap - Obręb Zieleniewo,
3 Etap - Obręb Cisewo,
4 Etap - Obręb Reptowo,
5 Etap - Obręb Motaniec,
6 Etap - Obręb Jęczydół,
7 Etap - Obręb Rekowo,
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8 Etap - Obręb Bielkowo,
9 Etap - Obręb Kobylanka ul. Chro-
brego od numeru 18 do numeru 24a 
oraz ul. Kasztanowa, a także na świe-
tlicę w Jęczydole – 50 000 zł (mimo 
braku możliwości realizacji tego zada-
nia w bieżącym roku, na co zwracała 
uwagę wójt Pilecka) oraz zwiększenie 
wydatków na Radę Gminy o 5 000 zł. 

 Ostatni wniosek dotyczył zmiany 
nazwy zadania z “Zakup samochodu 
dla OSP” na zadanie o nazwie “Za-

kup samochodu dla OSP Niedźwiedź” 
(wbrew uzgodnieniom Zarządu Gmin-
nego OSP, który nie wskazał konkret-
nej jednostki, lecz zdecydował, że 
kwota będzie przekazana tej OSP, któ-
ra pozyska dodatkowe dofinansowa-
nie z zewnątrz – starania miały rozpo-
cząć OSP Reptowo i OSP Niedźwiedź).

 Rada Gminy uchwaliła budżet 
Gminy Kobylanka na rok 2021 wraz 
z autopoprawką i przegłosowanymi 
wnioskami; za 9 głosów (Z. Dąbkow-

ska, D. Dąbkowski, Z. Gołembowski, 
C. Grabowska, J. Malinowski, A. Or-
don, D. Orzoł, R. Stateczny, J. Kisie-
lewska), przeciw 5 (U. Gierałtowska, 
K. Kleinowski, I. Siwiec, A. Stechnij, 
A. Świąder), wstrzymujących się – 0;  

 Taki sam wynik miało głosowanie 
nad uchwaleniem Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Kobylanka 
na lata 2021-2030.

1. w sprawie przyjęcia planu pracy 
Rady Gminy Kobylanka oraz planów 
pracy jej stałych komisji na rok 2021 
– projekt nr 21/21; uchwała została 
podjęta jednomyślnie;  

2. w sprawie zmiany uchwały w spra-
wie wyrażenia zgody na odpłatne 
ustanowienie służebności przesyłu – 
projekt nr 2/21; uchwała została pod-
jęta jednomyślnie;

3. w sprawie ustanowienia pomnika 
przyrody – projekt nr 3/21; uchwała 
została podjęta jednomyślnie;

4. w sprawie nadania nazwy urzędo-
wej ulicy w miejscowości Bielkowo – 
projekt nr 4/21; uchwała została pod-
jęta jednomyślnie;

5. zmieniający uchwałę w sprawie 
powołania składu osobowego Ko-
misji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Gminy Kobylanka - projekt nr 5/21 
wraz z wnioskiem- uchwała została 
podjęta; 10 głosów za (Z. Dąbkow-
ska, D. Dąbkowski, Z. Drohomirec-
ki, Z. Gołembowski, Cz. Grabowska, 
J. Malinowski, A. Ordon, D. Orzoł, 
R. Stateczny, J. Kisielewska), przeciw 0 
głosów; wstrzymało się 4 radnych (U. 
Gierałtowska, K. Kleinowski, I. Siwiec, 
A. Świąder);

XXVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka
25 lutego 2021 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kobylanka, odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka. 
Obecnych było 14 radnych. Nieobecny radny Andrzej Stechnij. Podczas posiedzenia procedowane były następu-

jące projekty uchwał:

6. w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, Prze-
ciwdziałania Narkomanii i zwalczania 
następstw zdrowotnych używania 
wyrobów tytoniowych i wyrobów 
powiązanych w Gminie Kobylanka na 
rok 2021 – projekt nr 6/21; uchwała 
została podjęta jednomyślnie;

7. w sprawie określenia zasad sprawia-
nia pogrzebów oraz zwrotu kosztów 
pogrzebów realizowanych przez Gminę 
Kobylanka – projekt nr 7/21; uchwała 
została podjęta jednomyślnie;

8. w sprawie określenia szczegóło-
wych warunków przyznawania i od-
płatności za usługi opiekuńcze oraz 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi, a także szcze-
gółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również trybu ich pobierania – pro-
jekt nr 8/21; uchwała została podjęta 
jednomyślnie;

9. zmieniający uchwałę w sprawie po-
działu Gminy Kobylanka na okręgi wy-
borcze, ustalenia ich granic i nume-
rów oraz liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu – projekt nr 9/21; 

uchwała został podjęta jednomyślnie;

10. w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie na mienie Gminy Kobylanka 
nieruchomości – projekt nr 10/21; 
uchwała nie została podjęta - za 
4 głosy (U. Gierałtowska, K. Kleinow-
ski, I. Siwiec, A. Świąder), przeciw 10 
głosów (Z. Dąbkowska, D. Dąbkowski, 
Z. Drohomirecki, Z. Gołembowski, 
Cz. Grabowska, J. Malinowski, A. Or-
don, D. Orzoł, R. Stateczny, J. Kisie-
lewska), nikt się nie wstrzymał;

11. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnych umów dzierżaw - 
projekt nr 11/21 przyjęto (w. zwykła); 
uchwała została podjęta jednomyślnie;

12. w sprawie Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny w gminie Koby-
lanka na lata 2021-2023 – projekt 
nr 12/21; uchwała została podjęta 
jednomyślnie;

13. w sprawie zmian w budżecie gmi-
ny na 2021 rok – projekt nr 13/21; 
uchwała nie została podjęta - za 
4 głosy (U. Gierałtowska, K. Kleinow-
ski, I. Siwiec, A. Świąder), przeciw 
9 głosów (Z. Dąbkowska, D. Dąbkow-
ski, Z. Drohomirecki, Cz. Grabowska, 
J. Malinowski, A. Ordon, D. Orzoł, 
R. Stateczny, J. Kisielewska), nikt się 
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nie wstrzymał; w projekcie zawarte 
były przede wszystkim zmiany, wy-
nikające z uchwały RIO, która wska-
zała usunięcie nieprawidłowości 
w uchwale budżetowej. Więcej na ten 
temat można przeczytać w artykule 
Postępowanie nadzorcze RIO w spra-
wie budżetu na 2021 rok na stronie 5;

14. w sprawie zmiany uchwały w spra-
wie uchwalenia Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Kobylanka na 
lata 2021 – 2030 –projekt nr 14/21; 
uchwała nie została podjęta - za 4 głosy 
(U. Gierałtowska, K. Kleinowski, I. Si-
wiec, A. Świąder), przeciw 9 głosów 
(Z. Dąbkowska, D. Dąbkowski, Z. Dro-
homirecki, Cz. Grabowska, J. Malinow-
ski, A. Ordon, D. Orzoł, R. Stateczny, 
J. Kisielewska), nikt się nie wstrzymał;

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Stargardzkiego – projekt nr 15/21 wraz 
z przyjętym wnioskiem; uchwała zosta-
ła podjęta jednomyślnie;

16. w sprawie określenia zakresu 
i formy informacji o przebiegu wyko-
nania budżetu za I półrocze, o kształ-
towaniu się wieloletniej prognozy fi-
nansowej oraz informacji o przebiegu 
wykonania planu finansowego samo-
rządowych instytucji kultury – projekt 
nr 16/21; uchwała nie została podjęta 
- 4 głosy za (U. Gierałtowska, K. Kle-
inowski, I. Siwiec, A. Świąder), przeciw 
9 głosów (Z. Dąbkowska, D. Dąbkow-
ski, Z. Drohomirecki, Cz. Grabowska, 
J. Malinowski, A. Ordon, D. Orzoł, 
R. Stateczny, J. Kisielewska), nikt się 
nie wstrzymał; 

17. w sprawie trybu prac nad projek-
tem uchwały budżetowej Gminy Ko-
bylanka – projekt nr 17/21; uchwała 
nie została podjęta - 4 głosy za (U. Gie-
rałtowska, K. Kleinowski, I. Siwiec, 
A. Świąder), przeciw 9 głosów (Z. 
Dąbkowska, D. Dąbkowski, Z. Droho-
mirecki, Cz. Grabowska, J. Malinow-
ski, A. Ordon, D. Orzoł, R. Stateczny, 
J. Kisielewska), nikt się nie wstrzymał;

18. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia w zakresie 
przyjmowania do schroniska dla zwie-
rząt w Kiczarowie bezdomnych psów 
z terenu Gminy Kobylanka – projekt 
nr 18/21; uchwała została podjęta 
jednomyślnie;

19. w sprawie nadania nazwy urzędo-
wej ulicy w miejscowości Kobylanka 
– projekt nr 19/21; uchwała została 
podjęta jednomyślnie;

20. w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Kobylanka 
(uznanie skargi za bezzasadną – skarga 
dotyczyła poprzedniego wójta i sprawy 
wtargnięcia do CKiR w 2017 r.) – pro-
jekt nr 20/21; uchwała została podjęta 
- 9 głosów za (Z. Dąbkowska, D. Dąb-
kowski, Z. Drohomirecki, Cz. Grabowska, 
J. Malinowski, A. Ordon, D. Orzoł, R. Sta-
teczny, J. Kisielewska), 4 głosy przeciw 
(U. Gierałtowska, K. Kleinowski, I. Siwiec, 
A. Świąder), nikt się nie wstrzymał.

XXIX Sesja Rady Gminy Kobylanka
25 marca 2021 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy 
Kobylanka, odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Koby-

lanka. Obecnych było 14 radnych. Nieobecny radny Irene-
usz Siwiec. Podczas posiedzenia procedowane były nastę-
pujące projekty uchwał:

1. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie – projekt nr 
29/21; 10 głosów za (Z. Dąbkowska, D. Dąbkowski, Z. Dro-
homirecki, Z. Gołembowski, Cz. Grabowska, J. Malinow-
ski, A. Ordon, D. Orzoł, R. Stateczny, J. Kisielewska), prze-
ciw 4 głosy (U. Gierałtowska, K. Kleinowski, A. Stechnij, 
A. Świąder), nikt się nie wstrzymał;  

2. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 – projekt 
nr 25/21; uchwała nie została podjęta; za 4 głosy (U. Gie-
rałtowska, K. Kleinowski, A. Stechnij, A. Świąder), przeciw 
10 głosów (Z. Dąbkowska, D. Dąbkowski, Z. Drohomirecki, 
Z. Gołembowski, Cz. Grabowska, J. Malinowski, A. Ordon, 
D. Orzoł, R. Stateczny, J. Kisielewska), nikt się nie wstrzymał;

3. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Kobylanka na lata 2021 – 2030 – projekt 26/21; 
uchwała nie została podjęta: za 4 głosy (U. Gierałtowska, 
K. Kleinowski, A. Stechnij, A. Świąder), przeciw 10 głosów 

(Z. Dąbkowska, D. Dąbkowski, Z. Drohomirecki, Z. Gołem-
bowski, Cz. Grabowska, J. Malinowski, A. Ordon, D. Orzoł, 
R. Stateczny, J. Kisielewska), nikt się nie wstrzymał;

4. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/92/19 Rady Gminy 
Kobylanka z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nada-
nia kategorii drogi gminnej – projekt ne 22/21; uchwała 
została podjęta jednomyślnie;
 Projekt nr 27/21 - w sprawie wyrażenia woli zabezpie-
czenia w budżecie gminy na lata 2021-2022 środków finan-
sowych na realizację zadania poprawy bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniu ul. Szkolnej-Szczecińskiej-kard. Wyszyńskie-
go w Kobylance (więcej przeczytać o tym można na stro- 
nie 9) oraz projekt nr 28/21 – w prawie wyrażenia woli za-
bezpieczenia w budżecie gminy na rok 2021 środków finan-
sowych na utworzenie połączenia komunikacyjnego na li-
nii Stargard – Szczecin przebiegającego przez miejscowości 
Zieleniewo, Morzyczyn. Kobylanka, Motaniec i Niedźwiedź 
oraz zawarcia porozumienia z Gminą Stargard, zostały skie-
rowane do prac w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finan-
sów Komisji ds. Społecznych; za 10 głosów (Z. Dąbkowska, 
D. Dąbkowski, Z. Drohomirecki, Z. Gołembowski, Cz. Gra-
bowska, J. Malinowski, A. Ordon, D. Orzoł, R. Stateczny, 
J. Kisielewska), przeciw 4 głosy (U. Gierałtowska, K. Kle-
inowski, A. Stechnij, A. Świąder), nikt się nie wstrzymał.
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1. Udział w spotkaniu z prezesami OSP w sprawie podziału 
dotacji na 2021 r.

2. Udział w wideokonferencji z Wojewodą Zachodniopo-
morskim w sprawie szczepień. Zostały przekazane in-
formacje na temat organizacji szczepień oraz obowiąz-
ku gmin w zakresie dowozu osób starszych do punktów 
szczepień.

3. Spotkanie z Komendantem Powiatowym policji. Roz-
mowa dotyczyła spraw związanych z bezpieczeństwem 
w gminie, dodatkowych patroli w sezonie letnim oraz 
dotacji dla policji.

4. Został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę wodo-
ciągu do Niedźwiedzia. Wpłynęło 7 ofert, w tym jedna 
po terminie. 26 lutego podpisaliśmy umowę z wyko-
nawcą – firmą ZRIB Dykowski ze Szczecina. Koszt wy-
konania zadania: 2.085.772,50 zł, termin wykonania 
– 31.07.2022 r.

5. W Reptowie, Kunowie i Kobylance zamontowane zo-
stały czujniki czystości powietrza, które mierzą stę-
żenie pyłów zawieszonych. Informacje o aktualnym 
poziomie zanieczyszczeń, temperaturze i wilgotności 
są wyświetlane na ekranach, a także dostępne na stro-
nie internetowej. Będą prowadzone również działania 
edukacyjne w szkołach na ten temat.

6. Wprowadziliśmy kartę identyfikacyjną, którą należy 
okazać pracownikowi przy oddawaniu odpadów do 
GPZO. Karta była dołączana do zawiadomień o zmianie 
stawki za wywóz odpadów.

7. Ośrodek zdrowia w Kobylance nie podjął się zadania 
zorganizowania punktu szczepień, w związku z czym 
taki punkt został utworzony w świetlicy w Morzyczy-
nie. Podmiotem szczepiącym jest szpital w Zdrojach. 
Szczepienia odbywają się zgodnie z Narodowym Pro-
gramem Szczepień, tzn. zapisy są dokonywane według 
roczników i grup zawodowych wskazywanych w pro-
gramie ogólnopolskim. Transport dla osób uprawnio-
nych jest organizowany z pomocą straży gminnej oraz 
GOPS. Informacje na temat szczepień są na bieżąco 
udostępniane na stronie internetowej gminy, strażacy 
z gminnych jednostek OSP dostarczyli również ulotki 
na temat szczepień.

8. Udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia Szczeciń-
skiego Obszaru Metropolitalnego. Przyjęto uchwały 
w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zmian 

Sprawozdanie
z pracy wójta pomiędzy sesjami

– styczeń – marzec 2021 r.
w planie rzeczowo-finansowym. Poruszono także pro-
blemy pojawiające się w trakcie realizacji zadań przez 
gminy w ramach budowy SKM.

9. Udział w spotkaniu z przedstawicielami Banku Go-
spodarstwa Krajowego w sprawie programu rozwoju 
mieszkalnictwa. Rozmowa dotyczyła dofinansowania 
do budowy mieszkań socjalnych.

10. Spotkanie z Wicemarszałkiem Tomaszem Sobierajem 
oraz Wicestarostą Powiatu Gryfińskiego Ewą Dudar. 
Rozmowa dotyczyła m.in. pomysłu ścieżki rowerowej 
wokół Miedwia, dalszego odcinka ciągu pieszo-rowe-
rowego z Bielkowa do Kołbacza oraz drogi Rekowo-
Nieznań.

11. Podjęte zostały działania związane z remontem da-
chu na budynku ośrodka zdrowia – uzyskanie zgody 
wszystkich współwłaścicieli, oszacowanie kosztów, 
przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia po-
stępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

12. Punkt przesiadkowy w Reptowie – została przygotowa-
na dokumentacja przetargowa i ogłoszony przetarg. 
Podpisanie umowy z wykonawcą przewidywane jest 
na kwiecień.

13. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie remontu sali 
gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kobylance. 
W konkursie Urzędu Marszałkowskiego można pozy-
skać 20 tys. zł na modernizację infrastruktury sporto-
wej.

14. Został złożony wniosek o dofinansowanie przebudo-
wy świetlicy w Kunowie, w konkursie można pozyskać 
0,5 mln zł. Gmina mogła złożyć wniosek tylko na je-
den obiekt. Warunki konkursu spełniała tylko świetlica 
w Kunowie.  

15. Uchwała budżetowa – w dniu 5.02.2021 uchwała bu-
dżetowa oraz uchwała o WPF zostały zaskarżone do 
RIO w zakresie zmian wprowadzonych tymi wnioska-
mi radnych, które spowodowały brak zabezpieczenia 
środków na zaciągnięte zobowiązania (gospodarka 
odpadami, zawarte umowy na wykonanie przyłączy 
i projekt przebudowy sieci wodociągowej), niewystar-
czającą kwotę dotacji dla instytucji kultury oraz zamia-
nę zadania budowy oświetlenia na pojedyncze zadania 
jednoroczne. RIO wszczęło postępowanie nadzorcze 
i po wstępnym zbadaniu uchwały nakazało usunięcie 
uchybień w terminie do 24 lutego. Radni jednak nie 
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Wynikiem obrad wznowionej 
29 stycznia 2021 roku XXVII 

Sesji Rady Gminy w Kobylance było 
uchwalenie budżetu na 2021 rok. 
W trakcie posiedzenia Kluby Radnych 
“Porozumienie dla Kobylanki” oraz 
“Wspólna Gmina Kobylanka” zgłosiły 
wiele wniosków zmieniających pro-
jekt budżetu, które zostały przyjęte 
głosami radnych z wnioskujących klu-
bów. Podczas sesji wójt Julita Pilecka 
argumentowała i wyjaśniała, dlaczego 
niektóre zmiany nie mogą być wpro-
wadzone. Mimo to radni z większo-
ściowych klubów pozostali nieugięci 
i przegłosowali wnioski. W związku 
z tym wójt Pilecka część zmian po-
stanowiła zaskarżyć do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Szczecinie 
(RIO).  10 lutego 2021 roku Kolegium 
RIO podjęło Uchwałę Nr III.27.S.2021 
w sprawie wszczęcia postępowania 
dotyczącego stwierdzenia nieważno-
ści części uchwały budżetowej na rok 
2021, uchwalonej przez Radę Gminy 
Kobylanka. Postępowanie wszczęto 

Postępowanie nadzorcze RIO
w sprawie budżetu na 2021 rok

w związku z zaniechaniem zabezpie-
czenia wydatków na:
- zobowiązania wynikające z podpi-

sanej umowy na odbiór, transport 
i zagospodarowanie odpadów z bu-
dynku Urzędu Gminy Kobylanka 
oraz z obiektów na terenie Gminy 
Kobylanka;

- zobowiązania wynikające z podpi-
sanej umowy na wykonanie projek-
tu przebudowy sieci wodociągowej 
przy ul. Magellana w Kobylance;

- zobowiązania wynikające z podpi-
sanej umowy na wykonanie przy-
łączy kanalizacyjnych na terenie 
kąpieliska;

- dofinansowanie działalności bieżą-
cej samorządowej instytucji kultury 
w zakresie realizacji zadań statuto-
wych.

 Ponadto wójt Pilecka wskazała 
na usunięcie z budżetu przedsię-
wzięcia „Budowa oświetlenia ulicz-
nego w Gminie Kobylanka” (ujętego 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej) 
i wprowadzenie w zamian 9 zadań 

jednorocznych, nakazujących wyko-
nanie oświetlenia w konkretnych lo-
kalizacjach.
 Jako sposób usunięcia ww. niepra-
widłowości RIO wskazało dokonanie 
zmian w planie wydatków budżeto-
wych polegających na uwzględnieniu 
kwot niezbędnych na zabezpieczenie 
wymienionych zobowiązań. Termin 
jaki został wyznaczony na usunięcie 
nieprawidłowości to 24 lutego 2021 
roku. Jednocześnie RIO wskazało, 
że jeżeli Rada Gminy Kobylanka nie 
usunie wskazanych nieprawidłowo-
ści w wyznaczonym terminie, to Ko-
legium Izby orzeknie o nieważności 
uchwały budżetowej w części z nie-
prawidłowościami i jednocześnie 
ustali budżet gminy w tej części. 
 Sesja Rady Gminy była zaplanowa-
na na 25 lutego i w związku z postę-
powaniem nadzorczym Regionalnej 
Izby Obrachunkowej nie została przy-
spieszona, czyli odbyła się po termi-
nie wyznaczonym przez RIO. Decyzję 
o niepodjęciu jakichkolwiek działań 

wprowadzili zmian, natomiast 3 marca odbyło się 
ostateczne badanie uchwały i decyzją Kolegium RIO 
uchwała budżetowa została unieważniona w części 
dotyczącej braku zabezpieczenia środków na zawarte 
umowy, natomiast uchwała o WPF została unieważ-
niona w całości. Na sesji 25 marca głosami radnych 
z klubów „Porozumienie dla Kobylanki” oraz „Wspólna 
Gmina Kobylanka” podjęta została uchwała o wniesie-
niu skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Kole-
gium RIO.

16. Udział w rozprawie administracyjnej dotyczącej inwe-
stycji firmy Pruszyński-Nowicki z Motańca. Rozprawa 
jest elementem procedury ubiegania się inwestora 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach przedsięwzięcia.

17. Udział w rozprawie administracyjnej dotyczącej inwe-
stycji firmy Panattoni, która zamierza wybudować hale 
usługowo-przemysłowe w Motańcu przy obwodnicy.

18. Udział w naradzie rocznej Powiatowej Straży Pożarnej 
w Stargardzie. Dokonano podsumowania działań PSP 
i OSP w roku 2020 oraz zaprezentowano plany zwią-

zane z inwestycjami w bieżącym roku. Jednym z zadań 
przewidzianych do realizacji jest kompleksowa mo-
dernizacja systemu łączności i alarmowania jednostek 
OSP, co będzie wymagało od gminy udziału finansowe-
go, szacowanego na ok.  130.000 zł.

19. Spotkanie z przedstawicielami firmy przewozowej 
w sprawie utworzenia nowego połączenia komunika-
cyjnego na linii Stargard – Szczecin, przebiegającego 
przez Motaniec i Niedźwiedź.

20. Spotkanie z p. Agatą Łucką, członkiem Zarządu Powiatu 
w sprawie utrzymania ścieżki rowerowej oraz planów 
złożenia wniosku o dofinansowanie projektu poprawy 
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Szcze-
cińskiej w Kobylance.

21. Spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie arkuszy orga-
nizacyjnych na rok szkolny 2021/2022.

22. Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie 
małżeńskie parom, które w roku 2020 obchodziły złote 
gody (w uroczystości uczestniczyły 2 pary, jedna otrzy-
ma medale w późniejszym terminie).
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Podczas XXVI sesji Rady Gmi-
ny Kobylanka 17 grudnia 2020 

roku radna Urszula Gierałtowska 
w imieniu 5 radnych (Urszula Gierał-
towska, Krzysztof Kleinowski, Irene-
usz Siwiec, Andrzej Stechnij, Andrzej 
Świąder) złożyła wniosek o odwołanie 
Przewodniczącej Rady Gminy Koby-
lanka. W uzasadnieniu wnioskodawcy 
napisali, że: “W ciągu dwóch lat peł-
nienia funkcji Przewodniczącej Rady 
Gminy Kobylanka Pani Alicja Ordon 
wielokrotnie wykazała się niekompe-
tencją i nieumiejętnością właściwego 
wywiązywania się z obowiązków wy-
nikających z przepisów prawa”. Po-
nadto we wniosku przeczytać można, 
że Przewodnicząca: “Jest nastawiona 
na konflikt, jej styl pracy nie sprzyja 
rozwijaniu współpracy i konsolidacji 
radnych, a skutkuje eskalacją we-
wnętrznych napięć, co prowadzi do 
jeszcze głębszych podziałów. Swoją 
postawą Pani Ordon działa na szkodę 
gminy i jej mieszkańców.” Dalej wnio-
skodawcy wypunktowali konkretne 
zarzuty, m. in.: 
- naruszenie § 28 ust. 2 Statutu Gminy 
Kobylanka podczas sesji nadzwyczaj-
nej w dniu 21 sierpnia 2019 r. poprzez 
ogłoszenie przerwy w obradach bez 
podania terminu ich wznowienia, do 
czego zobowiązuje zapis w Statucie;
- kilkukrotne naruszenie art. 20 ust 
3 ustawy o samorządzie gminnym, 
polegające na niezwołaniu sesji 
nadzwyczajnej na wnioski złożone 

Wniosek o odwołanie
przewodniczącej Rady Gminy Kobylanka

w dniach 21.08.2019 r., 20.01.2020 r., 
25.11.2020 r.;
- celowe działanie w kierunku utrud-
niania lub uniemożliwiania pracy or-
ganu wykonawczego - niezwołanie 
planowanej sesji na 26.11.2020 r. 
bez żadnych powodów usprawie-
dliwiających tę okoliczność, a także 
ogłoszenie 22-dniowej przerwy w ob-
radach sesji nadzwyczajnej w dniu 
25.11.2020 r., na skutek czego proce-
dowanie projektów uchwał znajdują-
cych się w porządku obrad stało się 
bezprzedmiotowe;
- naruszenie § 35 Statutu Gminy Koby-
lanka poprzez wprowadzanie do po-
rządku obrad projektów uchwał z po-
minięciem trybu wskazanego w ust. 
1- 6, bez wymaganego opracowania 
formalno-prawnego (np. Uchwała nr 
XV/101/19 z 28.11.2019 r. w sprawie 
zajęcia stanowiska wobec skargi na 
bezczynność Rady Gminy Kobylan-
ka);
- permanentny brak nadzoru nad 
komisjami rady, przede wszystkim 
Komisją Rewizyjną i Komisją Skarg, 
Wniosków i Petycji. Komisje te reali-
zują swoje zadania bezplanowo, czę-
sto w sposób dowolny oraz wbrew 
zapisom ustaw szczególnych dla 
prawidłowego ich funkcjonowania, 
chociażby Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego. W wyniku kontroli 
Wojewody Zachodniopomorskiego 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
otrzymała ocenę negatywną. Prze-

wodnicząca nie podjęła żadnej inicja-
tywy w zakresie usprawnienia pracy 
komisji, a zalecenia pokontrolne nie 
są w pełni realizowane;
- brak jakiekolwiek woli współpracy 
z organem wykonawczym, niewywią-
zywanie się z roli przewodniczącego 
rady jako osoby, która powinna być 
„łącznikiem” między radą a wójtem;
- niechęć do podjęcia działań w kie-
runku usprawnienia funkcjonowa-
nia Rady, a jednocześnie obniżenia 
kosztów jej pracy. Radni zostali za-
opatrzeni w tablety, które nie są 
wykorzystywane w trakcie sesji czy 
posiedzeń komisji. Nie została tak-
że podjęta inicjatywa przeszkolenia 
radnych w zakresie „Systemu Rada”, 
uzupełnienia informacji w tym sys-
temie i posługiwania się nim pod-
czas obrad. Przewodnicząca okazuje 
niechęć do korzystania z urządzeń 
technicznych i nie wyraża zaintereso-
wania przygotowaniem radnych do 
pracy z tymi urządzeniami. W sytuacji 
pandemii organy stanowiące samo-
rządu wszystkich szczebli były w sta-
nie uczestniczyć w obradach w trybie 
zdalnym lub hybrydowym, natomiast 
w gminie Kobylanka okazało się to 
problemem nie do pokonania.
Wniosek został złożony 17 grudnia 
2020 roku. Do chwili przygotowywa-
nia tego numeru gazety nie został 
skierowany przez Przewodniczącą 
Rady Gminy Kobylanka pod głosowa-
nie.

podjęła Przewodnicząca Rady Gminy 
Alicja Ordon. W rezultacie nie doszło 
do wprowadzenia zalecanych zmian. 
Na sesji przewodnicząca poinformo-
wała, że wysłała odpowiedź do RIO 
z ustosunkowaniem się do zaskarżo-
nych zagadnień. Wójt Pilecka przy-
gotowała na sesję projekt uchwały 
o zmianach w budżecie, zawierający 
poprawki wskazane w uchwale RIO, 
jednak radni zrzeszeni w większościo-
wych klubach odrzucili projekt. 
 3 marca odbyło się Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Szczecinie, podczas którego roz-
patrywana była sprawa nieprawidło-
wości w budżecie Gminy Kobylanka 
na 2021 rok. Po wysłuchaniu stron 
Kolegium zdecydowało o zmianach 
w budżecie i zabezpieczeniu środków: 
na odbiór, transport i zagospodaro-
wanie odpadów z budynku Urzędu 
Gminy Kobylanka oraz z obiektów 
na terenie Gminy Kobylanka; na wy-
konanie projektu przebudowy sieci 
wodociągowej przy ul. Magellana 
w Kobylance; na wykonanie przyłączy 
kanalizacyjnych na terenie kąpieliska. 

Niestety, Centrum Kultury i Rekreacji 
w Kobylance nie zostało uwzględnio-
ne w zmianach RIO i pozostało z nie-
wystarczającą dotacją. Warto w tym 
miejscu zauważyć, że dotacja dla CKiR 
została przez panią wójt zaplanowana 
na takim samym poziomie jak w roku 
ubiegłym – 400 000 zł. Rok temu 
radni z większościowych klubów 
walczyli o zwiększenie dotacji do ok. 
520 000, teraz z kolei zmniejszyli ją 
do 300 000 zł. Jednocześnie oczekują 
od nowego dyrektora szeregu działań 
i nowych przedsięwzięć.
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W poniedziałek 1 marca 2021 roku w Urzę-
dzie Gminy Kobylanka odbyło się oficjal-

ne pożegnanie Jolanty Kazberuk, która przez 22 
lata pełniła funkcję sekretarza gminy Kobylanka. 
Pracę w urzędzie gminy rozpoczęła już 1979 roku 
na stanowisku młodszego referenta. W kolejnych 
latach awansowała, przechodząc przez wszyst-
kie szczeble urzędniczych stanowisk i pracując 
w różnych referatach, zdobywając coraz większe 
doświadczenie i wiedzę. Po reformie samorządo-
wej w 1999 roku objęła funkcję sekretarza gminy, 
którą sprawowała do marca 2021 roku, kiedy roz-
poczęła nowy rozdział w życiu: emeryturę.
 Pani Jolanta Kazberuk to doświadczony sa-
morządowiec. W czasie, kiedy była sekretarzem 

gminy, wielokrotnie 
zmieniała się sytuacja 
polityczna, mijały ko-
lejne kadencje, a Pani 
Jolanta dzięki ogromnej 
wiedzy, doświadczeniu 
i kompetencjom cały 
czas pełniła swoją funk-
cję służąc radą i pomo-
cą kolejnym wójtom. 

 Podczas pożegnania nie 
zabrakło wspomnień, 

Pożegnanie Sekretarz Gminy Kobylanka

15 stycznia 2021 roku długo wyczekiwany średni 
samochód ratowniczo – gaśniczy dotarł do remi-

zy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylance. Oczywiście 
przygotowane zostało uroczyste powitanie z flarami przy 
dźwiękach syren. Nowy pojazd przybył w asyście pojazdów 
innych jednostek OSP.
 W powitaniu udział wzięli m. in. Komendant Woje-
wódzki Państwowej Straży Pożarnej - Jarosław Tomczyk, 

Nowy wóz strażacki już w Kobylance 
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Stargar-
dzie - Michał Smela, Wójt Gminy Kobylanka – Julita Pilec-
ka, ksiądz Proboszcz Paweł Żurawiński oraz Prezes OSP Ko-
bylanka – Piotr Dolata. Przed remizą nie zabrakło również 
przedstawicieli pozostałych jednostek OSP z terenu gminy 
oraz mieszkańców.
 Nowy pojazd to największy średni samochód ratowni-
czo-gaśniczy. Powstał na podwoziu MAN TGM 18.320 4×4 
ze zbiornikiem wodnym 4600 l, środka pianotwórczego 
460 l i wydajności autopompy bliskiej 3000 l/min. Na jego 
wyposażeniu znajdują się m. in. działko wodno-pianowe, 
linia szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, wyciągarka 
elektryczna, niezależne ogrzewanie kabiny i przedziału au-
topompy, fala świetlna i wiele sprzętu pozwalającego pro-
wadzić działania ratowniczo-gaśnicze.
 Przypominamy, że samochód jest nagrodą za zwycię-
stwo w drugiej edycji konkursu “Bitwa o wozy 2020”. Duże 
zaangażowanie wszystkich mieszkańców, którzy podczas 
II tury wyborów prezydenckich udali się do lokali wybor-
czych, sprawiło, że osiągnęliśmy frekwencję na poziomie 
74,58% i był to najlepszy wynik wśród gmin dawnego wo-
jewództwa szczecińskiego.

wzruszeń i prezentów, ponieważ Pani Jolanta miała i ma bardzo do-
bre relacje ze współpracownikami, którzy obdarzają ją sympatią, 
szacunkiem i zaufaniem. 
 Życzymy Pani pomyślności na nowej drodze życia!
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Gminny Punkt Szczepień przeciwko Covid-19
W Gminie Kobylanka urucho-
miony został gminny Punkt 

Szczepień przeciwko Covid-19 prze-
znaczony wyłącznie dla mieszkańców 
Gminy Kobylanka. W związku z bra-
kiem uruchomienia takiego punktu 
przez Ośrodek zdrowia w Kobylance, 
Wójt Pilecka podjęła działania prowa-
dzące do zorganizowania go w innym 
miejscu. Wybrana na ten cel zosta-
ła świetlica wiejska w Morzyczynie 
mieszcząca się przy ulicy Oświaty 1. 
Szczepienia wykonuje personel me-
dyczny ze Szpitala w Zdrojach. Obec-
nie szczepieni są seniorzy, czyli miesz-
kańcy, którzy ukończyli co najmniej 
70 lat (osoby urodzone w 1951 roku 
bądź wcześniej). 

Zapisy na szczepienie w gminnym 
Punkcie Szczepień w Morzyczynie 
możliwe są wyłącznie telefonicznie.

Rejestracja czynna jest:
- od poniedziałku do soboty w godz. 
9:00 – 15:00 – telefon 669 487 099 
- od poniedziałku do piątku w godz. 
9:00 – 13:00 – telefon 91 578 85 48

Do rejestracji niezbędny jest numer 
PESEL i numer telefonu kontaktowe-
go.

Osoby przewlekle chore
Od 10 marca 2021 r. ruszyła również 
rejestracja dla osób przewlekle cho-
rych – grupa 1 B Narodowego Progra-
mu Szczepień, czyli: 
- Pacjenci dializowani z powodu prze-
wlekłej niewydolności nerek;
- Pacjenci z chorobą nowotworową, 
u których po dniu 31.12.2019 r. pro-
wadzono leczenie chemioterapią lub 
radioterapią;
- Pacjenci po przeszczepach komórek, 
tkanek i narządów, u których prowa-
dzono leczenie immunosupresyjne;
- Pacjenci poddawani przewlekłej 
wentylacji mechanicznej.

Pozostałe grupy wiekowe
Ruszyła również rejestracja dla grupy 
wiekowej 65 – 69 lat:
- od 11 marca 2021 r. - dla rocznika 
1952;

- od 18 marca 2021 r. - dla roczników 
1953 i 1954;
- od 22 marca 2021 r. - dla roczników 
1955 i 1956;
- od 23 marca 2021 r. - dla roczników 
1957, 1958, 1959, 1960 i 1961.

Terminy uruchomienia rejestracji 
dla kolejnych grup wiekowych będą 
zgodne z terminarzem Narodowego 
Programu Szczepień obowiązujący-
mi w całym kraju i zostaną ogłoszone 
w terminie późniejszym przez media 
publiczne oraz na gminnej stronie in-
ternetowej w zakładce “Aktualności” 
(www.kobylanka.pl/aktualnosci).
Druki na szczepienie przeciw 
COVID-19 w Gminnym Punkcie Szcze-
pień w Morzyczynie
Na 1 termin szczepienia (pierwsza 
dawka) należy przynieść wypełnione 
i podpisane:
– kwestionariusz wstępnego wywia-
du przesiewowego przed szczepie-
niem przeciw COVID-19
– oświadczenie zgody na przetwarza-
nie danych osobowych (przez Szpital 
Zdroje, który wykonuje szczepienia 
w Świetlicy w Morzyczynie).
Na 2 termin (druga dawka):
– kwestionariusz wstępnego wywia-
du przesiewowego przed szczepie-
niem przeciw COVID-19.

 Druki należy wypełnić w domu. 
W razie ewentualnych pytań i nieja-
sności uzupełnić można na miejscu.
 Kwestionariusze wstępnego wy-
wiadu przesiewowego przed szcze-
pieniem przeciw COVID-19 należy 
wypełnić w dzień szczepienia lub je-
den dzień przed szczepieniem (w celu 
oceny aktualnego stanu zdrowia 
przed każdą z dawek szczepionki). 
Kwestionariusze dostępne są na stro-
nie internetowej Urzędu Gminy www.
kobylanka.pl

Darmowy transport do Punktu 
Szczepień
 Istnieje możliwość zapewnienia 
darmowego transportu do Punktu 
Szczepień. Bezpłatny dowóz przysłu-
guje: osobom, które posiadają ak-
tualne orzeczenie o niepełnospraw-
ności w stopniu znacznym o kodzie 
R lub N lub odpowiednio I grupę 
oraz osoby, które mają obiektywne 
i niemożliwe do przezwyciężenia we 
własnym zakresie trudności z do-
tarciem do punktu szczepień (np. 
osoby starsze niemające możliwości 
samodzielnego dojazdu). Potrzebę 
bezpłatnego transportu do punktu 
szczepień należy zgłosić telefonicznie 
dzwoniąc pod numer 669 487 099 lub 
91 578 85 48.
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Na XXIX Sesji Rady Gminy, już 
w trakcie posiedzenia wprowa-

dzonych zostało pod obrady kilka pro-
jektów uchwał. Jeden z nich, zgłoszo-
ny przez wójt Julitę Pilecką dotyczył 
wyrażenia woli zabezpieczenia w bu-
dżecie gminy na lata 2021-2022 środ-
ków finansowych na realizację popra-
wy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu 
ul. Szczecińskiej - Szkolnej – kard. 
Wyszyńskiego w Kobylance. W uza-
sadnieniu Wójt Pilecka poinformo-
wała, że nabór w konkursie w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na przejściach dla 
pieszych, ogłoszony został 8 marca 
2021 roku. Uzyskać można od 50 do 
80% kosztów przedsięwzięcia, jednak 
nie więcej niż 200.000 zł. O dofinan-
sowanie ubiegać się mogły gminy 
i powiaty. Kolejna ważna sprawa to 
informacja, że w pierwszej kolejności 
dofinansowywane mają być przebu-
dowy lub modernizacje istniejących 
przejść dla pieszych.  
 Niemal idealnie w te warunki wpi-
suje się skrzyżowanie ulic Szczecińskiej 
– Szkolnej – Wyszyńskiego. Podstawo-
wy problem poza krótkim terminem 
(wnioski należało złożyć do 7 kwietnia 
2021 r.) to fakt, że tylko jedna z dróg 
na tym skrzyżowaniu jest gminna. Ko-
lejne dwie mają kategorię wojewódz-
ką, a ostatnia powiatową. W związku 
z tym konieczne były dodatkowe kon-
sultacje. Okazało się, że gmina może 
wystąpić jako główny inwestor i ubie-

Mogło być bezpieczniej

gać się o dofinansowanie, jeśli uzyska 
zgodę pozostałych zarządców dróg. 
Po wstępnych rozmowach z Powiatem 
i Województwem, uzyskane zostały 
ustne zgody na zawarcie porozumie-
nia w celu realizacji tego zadania. 
W tej sytuacji gmina skontaktowała 
się z potencjalnym projektantem, któ-
ry miał przygotować wstępną koncep-
cję i wniosek, a później dokumentację 
projektową. Okazało się, że kiedy uda-
ło się poczynić wstępne przygotowa-
nia wskazujące, że jest szansa na przy-
gotowanie niezbędnych dokumentów 
do złożenia wniosku w terminie, na-
deszła pora kolejnej Sesji Rady Gminy 
Kobylanka. Wydawać by się mogło, że 
czas ułożył się idealnie. Niestety rze-
czywistość okazała się zupełnie inna. 
Wójt Pilecka złożyła projekt, zgodnie 
z którym Rada miała wyrazić wolę 
zabezpieczenia środków finansowych 
na ww skrzyżowanie. W roku 2021 
potrzebna kwota to 40.000 zł na przy-
gotowanie dokumentacji i wniosku. 
Z kolei w roku 2022 potrzebna byłaby 
kwota 200.000 zł na wykonanie zada-
nia – oczywiście pod warunkiem, że 
Gmina pozyskałaby dofinansowanie. 
W świetle wcześniejszych działań rad-
nych, m. in. radnego Jakuba Malinow-
skiego, który we wrześniu 2020 roku 
zbierał wśród mieszkańców podpisy 
pod wnioskiem do budżetu Powiatu 
Stargardzkiego (niestety nieuwzględ-
nionym) w sprawie zamontowania 
sygnalizacji świetlnej na opisywanym 
skrzyżowaniu w celu poprawy bez-

pieczeństwa, wydawać się mogło, że 
uchwalenie przedłożonej uchwały in-
tencyjnej to czysta formalność. Okaza-
ło się jednak, że nie tylko nie będzie to 
formalność, ale wniosek o dofinanso-
wanie nie zostanie złożony, ponieważ 
głosami radych z Klubów „Porozumie-
nie dla Gminy Kobylanka” i „Wspólna 
Gmina Kobylanka” projekt uchwały 
został odesłany do prac w Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Finansów 
oraz Komisji ds. Społecznych – mimo 
tłumaczeń i wyjaśnień ze strony pani 
wicewójt, że jakiekolwiek wydłuże-
nie prac nad uchwałą spowoduje, że 
projektant nie będzie w stanie zdążyć 
opracować koncepcji przebudowy 
skrzyżowania, sporządzić wniosku 
i przygotować wszystkich potrzeb-
nych załączników. Termin posiedzenia 
obu Komisji wyznaczono na 30 marca, 
czyli od posiedzenia komisji do koń-
ca składania wniosków pozostawało 
5 dni roboczych. Ponadto musiałaby 
się jeszcze zebrać Rada Gminy na Sesji 
Nadzwyczajnej, co ostatecznie sprawi-
ło, że w momencie kiedy upływał ter-
min składania wniosków o dofinanso-
wanie, Rada mogłaby dopiero podjąć 
uchwałę zapewniającą środki na przy-
gotowanie tego wniosku. W taki oto 
sposób uchwała intencyjna nie zosta-
ła podjęta i w konsekwencji nie został 
przygotowany wniosek o dofinanso-
wanie, więc raczej nie ma szans, aby 
w najbliższym czasie na skrzyżowaniu 
Szczecińskiej, Szkolnej i Wyszyńskiego 
w Kobylance coś się zmieniło
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Długo wyczekiwana inwestycja na drodze powiato-
wej przebiegającej przez Kunowo wreszcie się roz-

poczęła. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w grud-
niu Powiat Stargardzki rozstrzygnął przetarg i wyłonił 
wykonawcę. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Strabag 
i to właśnie ona przebuduje drogę 1703Z. Pierwsze prace, 
obejmujące wycinkę drzew na poboczu drogi oraz budowę 
kanalizacji deszczowej, rozpoczęły się 26 stycznia.
 Harmonogram prac przewiduje wykonanie całej drogi, 
razem z wykonaniem wzmocnienia podbudowy i nowej 
nawierzchni jezdni.  W zakresie robót ujęto również budo-
wę chodników i ścieżek rowerowych, zjazdów do posesji 
oraz dwóch zatok autobusowych. Powstaną również miej-
sca parkingowe. 
 Po przebudowie jezdnia będzie miała 6 metrów szero-
kości, co znacząco wpłynie na komfort jej użytkowania. 
 Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Rzą-
dowego Fundusz Dróg (dawnej Funduszu Dróg Samorzą-
dowych), do którego Powiat Stargardzki wystąpił z wnio-
skiem latem 2019 roku. Początkowo inwestycja znalazła 
się na liście rezerwowej. Jesienią ubiegłego roku projekt 
przebudowy drogi w Kunowie awansował jednak na listę 
podstawową, co pozwoliło zawrzeć umowę z Wojewodą 
na przekazanie dotacji w wysokości 50% wartości całej in-
westycji i rozpoczęcie procedury przetargowej, która wyło-

Rozpoczęła się przebudowa drogi w Kunowie

Na terenie naszej 
gminy pojawił się 
trzeci już paczko-

mat, tym razem przy skle-
pie Dino. Nie wszyscy są jednak tym faktem usa-
tysfakcjonowani, ponieważ wszystkie paczkomaty 
znajdują się w Kobylance. Urząd Gminy czterokrot-
nie występował już do firmy In-post z propozycja-
mi ulokowania maszyn w innych miejscowościach, 
między innymi proponowana była lokalizacja na 
skraju placu manewrowego naprzeciwko sklepu 
Netto w Morzyczynie. Niestety nie przyniosło to 
oczekiwanego efektu, firma In-post nie zdecydo-
wała się skorzystać z propozycji.  
Jest jednak szansa, żebyśmy wspólnymi siłami 
spróbowali wpłynąć na miejsce ulokowania kolej-
nego paczkomatu w naszej gminie. Trzeba wejść 
na stronę internetową www.bliskociebie.inpost.pl 
i zgłosić propozycję lokalizacji.  Jeśli uda się zmo-
bilizować odpowiednio dużą liczbę osób, które 
wejdą na stronę internetową i poprą zgłoszoną 
lokalizację, istnieje szansa, że uda się osiągnąć cel.
Zachęcamy do działania i zgłaszania propozycji. 

Postaw paczkomat 
w swojej okolicy

niła wykonawcę. Swój wkład w tę ważną dla mieszkańców 
Kunowa drogę będzie miała również Gmina Kobylanka, 
która ostatecznie zadeklarowała się wspomóc Powiat Star-
gardzki kwotą 450 000 zł. Z historią batalii o dofinansowa-
nie drogi zapoznać się można w Numerze 6 i 7 Naszej Gmi-
ny z 2020 roku.
 W związku z trwającymi pracami okresowo będę się po-
jawiały utrudnienia dla mieszkańców i kierowców. Prosimy 
zatem o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie 
się do zmieniającego się oznakowania.
 Zgodnie z planem droga ma być gotowa już w paździer-
niku 2021 roku.

Złote Gody
24 marca w Urzędzie Gminy Kobylanka, odbyła się 
uroczystość wręczenia medali parom małżeńskim ob-

chodzącym w 2020 roku 50-lecie ślubu. Tym razem trzy mał-
żeństwa obchodziły tę piękną rocznicę. Jedna para nie zdecy-
dowała się przyjść na uroczystość do Urzędu Gminy, natomiast 
obecni byli państwo Anna i Zbigniew Stasiakowie z Reptowa 
oraz państwo Urszula i Marek Woźniakowie z Morzyczyna. 
Oczywiście nieobecna para również otrzyma pamiątkowe me-
dale, tylko w późniejszym terminie. Jubilatom gratulujemy i ży-
czymy wszystkiego najlepszego.
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Od marca tego roku w Gminie Kobylanka mamy 
drugie serduszko do zbierania nakrętek. Pierwsze 

było w Kunowie. Teraz zgodnie z decyzją mieszkańców bio-
rących udział we wrześniowym zebraniu wiejskim w Ko-
bylance, ze środków funduszu sołeckiego zakupione zo-
stało drugie. Serduszko postawione zostało przy Urzędzie 
Gminy. Najwyraźniej mieszkańcom podoba się taka idea, 
ponieważ serduszko napełnia się w szybkim tempie. Do-
datkowo słychać wiele głosów, że mieszkańcy innych miej-
scowości również chcieliby mieć możliwość wspierania 
szczytnych celów poprzez zbieranie plastikowych zakrętek. 
Zachęcamy zatem wszystkich zainteresowanych do udziału 
w zebraniach wiejskich i zaplanowania zakupu z funduszy 
sołeckich, jeśli taka będzie wola większości uczestników.

Kolejne serduszko w gminie

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Więcej na spis.gov.pl

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!  
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. 

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Główny Urząd 
Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęci są:
•    mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
•    stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu 

za granicą. 

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. 
Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz 
spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym 
zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania 
spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie 
wykonasz samospis. 

Nie możesz wykonać samospisu internetowego? 
Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon. 

Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, 
skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub 
bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie 
z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania 
danych.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak 
stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie 
powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 
ustawy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, 
ponieważ chroni je tajemnica statystyczna.
Dane jednostkowe zbierane i gromadzone 
w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki 
publicznej są poufne i podlegają szczególnej 
ochronie. Pracownicy statystyki publicznej 
są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy 
statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy 
w spisie? Zapoznać się z ustawą 
spisową? Zweryfikować rachmistrza? 
Wejdź na spis.gov.pl i bądź na 
bieżąco!
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Nicholas Sparks ,,Powrót’’. 
W książce Nicholasa Sparksa 
przedstawiona jest historia 
Trevora Bensona, lekarza, któ-
ry został ranny w czasie swojej 
misji w Afganistanie, gdzie zaj-
mował się chorymi żołnierza-
mi. Lekarz wraca do swojego 
rodzinnego domu w Karolinie 
Północnej, małej chaty odzie-
dziczonej po dziadku, tajem-
niczo zmarłym, gdzie – jak 
myślał – nigdy już nie powróci. Trevor nie ma większych 
oczekiwań wobec życia w miasteczku. Rozpoczyna pracę 
na lokalnej uczelni medycznej. Niebawem poznaje jed-
nak kogoś intrygującego – Natalie, córkę lokalnego stróża 
prawa. Od młodej kobiety zdaje się jednak wiać chłodem, 
co nie wpływa pozytywnie na rozwój uczucia mężczyzny. 
Niebawem Trevor poznaje również Callie, 17-letnią dziew-
czynę o dość nieprzyjaznym usposobieniu, która podobno 
pod nieobecność lekarza przyjaźniła się z jego dziadkiem. 

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KOBYLANCE

Mężczyzna ma nadzieję, że Callie pomoże mu rozwiązać za-
gadkę dotyczącą śmierci jego bliskiego. Niebawem okaże 
się, że ta trójka musi powrócić do przeszłości, by zmierzyć 
się z przyszłością. I wiele nauczyć się na temat miłości 
i przebaczenia.
Heather Morris ,,Opowieści 
o nadziei”. Morris to autorka, 
którą wszyscy z pewnością znają 
z jej obozowych książek „Tatu-
ażysta z Auschwitz” i „Podróż Cil-
ki”. Są to naprawdę przejmujące 
powieści, ale tym razem Morris 
postawiła w swojej najnowszej 
książce na coś innego. Nie dosta-
jemy od niej typowo fabularnej 
lektury, ale coś, co można na-
zwać wywiadem, może reportażem z osobą, która istnieje 
naprawdę. Opowieści o nadziei to przede wszystkim po-
chwała życia i zacieśniania więzi.
Maggie Brookes ,,Żona więźnia”. Jest to powieść inspi-
rowana prawdziwą historią, która zapiera dech w pier-

Z przyjemnością informujemy, że Gminna 
Biblioteka Publiczna w Kobylance dołączyła 

do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez mie-
sięcznik “Biblioteka w Szkole” pod nazwą: „Bilet 
powrotny do biblioteki”. Akcja jest skierowana do 
uczniów klas I-III.
 Wszyscy uczniowie, którzy odwiedzą naszą bi-
bliotekę otrzymają bilety powrotne. Na bilecie 
znajdują się ikonki z kategoriami książek. Uczniowie 
przychodzą i wypożyczają książki z danej kategorii, 
a po przeczytaniu i oddaniu bibliotekarz kasuje od-
powiednią ikonkę. Akcja ta ma ponownie wciągnąć 
uczniów w świat literatury, czyli świat fantazji, wy-
obraźni i przygody. 
 Zadaniem uczniów jest przeczytanie książek 
z każdej kategorii. Po skasowaniu całego biletu 
uczeń dostaje dyplom oraz słodki upominek. 

 Małgorzata Dziwińska

Bilet powrotny
do BIBLIOTEKI
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siach, poruszającą opowieścią 
o miłości na śmierć i życie. 
Życie Izabeli zmienia się z dnia 
na dzień wraz z pojawieniem 
się brytyjskiego jeńca wojen-
nego Billa Kinga. Ukrywany 
przed rodzicami związek, zor-
ganizowany szybki ślub – Bill 
nie potrzebował czasu, aby 
zrozumieć, że życie z Izabelą 
będzie dalekie od nudy. Nie 
spodziewał się jednak, że po-

toczy się ono w taki sposób. 
Nowożeńcy organizują ucieczkę, ale wpadają w ręce nazi-
stów. Izabela, przebrana w mundur żołnierza, trafia wraz 
z Billem do niemieckiego obozu w Lamsdorf. Ukrywa swoją 
płeć oraz świadomie skazuje się na głód, cierpienie i upo-
korzenie. A także na ciągły strach przed zdemaskowaniem.
Kobieta z miłości jest w stanie zmusić swoje ciało do nie-
wyobrażalnego wysiłku. Bill wie, że bez wahania mógłby 
oddać za nią życie. Poświęcają się dla miłości, która połą-
czyła ich tak nieoczekiwanie, a w której każdy kolejny dzień 
niesie śmiertelne niebezpieczeństwo.
Anne Applebaum ,,Zmierzch 
demokracji’’. To przenikliwa 
diagnoza wybitnej badaczki 
współczesnej polityki i laure-
atki nagrody Pulitzera. W pre-
cyzyjnej formie, ale pośród 
mocnych słów o dzisiejszych 
politykach - od Kaczyńskiego 
i Jacka Kurskiego po Borisa 
Johnsona - Applebaum zasta-
nawia się nad stanem dzisiej-
szej demokracji. Rozważa, do 
czego prowadzi szczególny rodzaj nostalgii, gdy za wszelką 
cenę chce się zrekonstruować przeszłość, choć to niemoż-
liwe. Anne Applebaum opowiada o Polsce PiS-u, Węgrzech 
Orbana, Wielkiej Brytanii brexitowców, wreszcie o swojej 
ojczyźnie-USA i zdumiewającej prezydenturze Trumpa. Po-
dobieństwa wskazujące na ,,zmierzch demokracji’’ są oczy-
wiste. Na szczęście historia uczy, że ona się odradza, czego 
sami w tej chwili w Polsce zdajemy się doświadczać. Apple-
baum zastanawia się, co jeszcze musi się zdarzyć, abyśmy 
mogli wrócić na demokratyczne tory. 

Katarzyna Tubylewicz ,,Sa-
motny jak Szwed?’’ Pierwsza 
taka książka o samotności, 
która uspokaja, cieszy, łago-
dzi, dodaje energii, oswaja, 
odczarowuje i ucisza strachy. 
Tubylewicz i bohaterowie 
jej wywiadów zastanawiają 
się nad tym, czym jest sa-
motność, czym bywa, co nas 
w niej przeraża a co cieszy, 
dlaczego za nią tęsknimy i dla-
czego przed nią uciekamy. Au-

torka w swojej książce opowiada o szwedzkich singlach, 
rodzinach, a także o szwedzkiej duchowości, która realizu-
je się najlepiej w samotności na łonie natury. W książce 
przeczytamy nie tylko o różnych spojrzeniach na temat sa-
motności, ale także o podróżach autorki w poszukiwaniu 
związanych z nią krajobrazów. Poetyckim i pięknym wizu-
alnie uzupełnieniem tej historii są zdjęcia z malowniczych 
miejsc Szwecji.
Magdalena Wala ,,Skra-
dzione życie”. Główną 
bohaterką książki jest Ewa – 
siedemnastoletnia Żydówka. 
Wkrótce rodzice mają zamiar 
wydać ją za mąż. Dziewczyna 
nie jest zachwycona, jednak 
jako posłuszna córka podda 
się ich woli. Ich wybranek to 
ortodoksyjny Żyd, człowiek 
majętny i wykształcony, który 
ma bardzo radykalne poglądy 
dotyczące kobiet. Ewa obawia 
się, że jej swoboda zostanie 
bardzo ukrócona. Na kilka dni przed zaplanowanym 
ślubem wybucha wojna, dziewczyna razem z rodzicami 
ucieka do Przemyśla. Mają nadzieję, że tam przeczekają 
najgorsze. Kobieta musi stawić czoła okrucieństwom 
wojny i przekonuje się, czym jest bezsilność i prawdziwe 
zniewolenie. Uświadamia sobie, że dla niej - jako Żydów-
ki - nie ma miejsca w świecie ogarniętym szaleństwem. 
W wyniku splotu nieszczęśliwych okoliczności podejmuje 
decyzję, która odmieni jej życie na zawsze…
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Zadzwoń, zapytaj
FUNKCJA / DZIAŁ LOKALIZACJA KONTAKT

WÓJT GMINY KOBYLANKA pokój nr 17 – I piętro (wejście przez sekretariat) tel. 91 56 10 310 
(sekretariat)

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY pokój nr 16 – I piętro (wejście przez sekretariat) tel. 91 578 85 24

SEKRETARZ GMINY pokój nr 15 – I piętro tel. 91 57 88 534

SEKRETARIAT I piętro tel. 91 56 10 310, fax 91 
57 88 520

SKARBNIK pokój nr 18 – I piętro tel. 91 57 88 522

ZASTĘPCA SKARBNIKA pokój nr 13 – I piętro tel. 91 57 88 547

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA pokój nr 19 – I piętro tel. 91 57 88 526
tel. 91 57 88 526

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT pokój nr 11 – I piętro tel. 91 57 88 527
tel. 91 57 88 544

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA, WINDYKACJA pokój nr 12 – I piętro tel. 91 57 88 539
tel. 91 57 88 539

OBSŁUGA INTERESANTÓW punkt obsługi – parter tel. 91 578 85 40

KADRY, WYNAGRODZENIA pokój nr 21 – I piętro tel. 91 57 88 532

OBSŁUGA RADY GMINY, ZAOPATRZENIA, TRANSPORTU, 
OCHRONY ZDROWIA pokój nr 24- II piętro tel. 91 578 85 35

OŚWIATA I OBSŁUGA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH pokój nr 1 – parter tel. 91 578 85 48

KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA pokój nr 3 – parter tel. 91 57 88 525

OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO pokój nr 2 – parter tel. 91 57 88 543

REMONTY, UTRZYMANIA DRÓG I GOSPODARKI KOMUNALNEJ pokój nr 4 – parter tel. 91 578 85 46

GOSPODARKA WODNA, MELIORACJA pokój nr 2 – parter tel. 91 57 88 543

GOSPODARKA ODPADAMI, UTRZYMANIE PORZĄDKU I 
CZYSTOŚCI W GMINIE pokój nr 4 – parter tel. 91 578 85 29

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I WARUNKI ZABUDOWY pokój nr 5 – parter tel. 91 57 88 531

INWESTYCJE, FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE pokój nr 5 – parter tel. 91 57 88 523
91 57 88 542

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI pokój nr 26 – II piętro tel. 91 57 88 528
tel. 91 57 88 528

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE,
OBRONA CYWILNA I SPRAWY OBRONNE,
OCHRONA PPOŻ,

pokój nr 1 – parter tel. 91 578 85 48

KULTURA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA pokój nr 26 – II piętro tel. 91 578 85 28

SPRAWY OBYWATELSKIE I SPOŁECZNE, EWIDENCJA 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pokój nr 20 – I piętro tel. 91 57 88 530

STRAŻ GMINNA ul. Szczecińska 29, Morzyczyn tel. 91 562 22 56, kom. 
696 064 196
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Zachęcamy do udziału w akcji 
“Nie wyrzucaj – oddaj”.

Celem tego przedsięwzięcia jest 
zmniejszenie ilości odpadów i szan-
sa na “drugie życie” rzeczy, które 
są w  dobrym stanie i nadają się do 
dalszego użytkowania. Każdy miesz-
kaniec, który posiada rzeczy, których 
już sam nie potrzebuje (np. zabawki, 
książki, wyroby ceramiczne, obrazy, 
lustra, ozdoby, półki, taborety, sto-
liki itp.), zamiast je wyrzucać, może 
je przynieść do Gminnego Punktu 
Zbiórki Odpadów w Morzyczynie. Pra-
cownik dokona oceny przyniesionych 
rzeczy i jeśli będą w dobrym stanie, 
to zostaną umieszczone w specjalnie 
przygotowanym pomieszczeniu. Każ-
dy mieszkaniec, który wśród pozo-
stawionych rzeczy znajdzie coś, czego 
potrzebuje, będzie mógł to wziąć. 

Informujemy również, że w Gminnym 
Punkcie Zbiórki Odpadów przyjmo-
wane są już także bioodpady, więc po 
wiosennych zabiegach pielęgnacyj-
nych drzew i krzewów, gałęzie można 
przywieźć do GPZO.

Przypominamy o zabieraniu ze sobą 
karty identyfikacyjnej, która była do-
łączona do informacji o zmianie sta-
wek za odpady. Brak karty nie będzie 
można zostawić odpadów w GPZO.

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów mie-
ści się przy ul. Bolesława Chrobrego 
15 w Morzyczynie. 

Dni i godziny otwarcia:
wtorek: 6:00 – 11:00
czwartek: 14:00 – 20:00
sobota: 8:00 –15:00

Nie wyrzucaj – oddaj
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
– I PÓŁROCZE 2021 ROK ODPADY ZMIESZANE

Bielkowo 5.01.2021 19.01.2021 2.02.2021 16.02.2021 2.03.2021 16.03.2021 30.03.20211 13.04.2021 27.04.2021 11.05.2021 25.05.2021 8.06.2021 22.06.2021 WTOREK

Cisewo 12.01.2021 26.01.2021 9.02.2021 23.02.2021 9.03.2021 23.03.2021 20.04.2021 18.05.2021 1.06.2021 15.06.2021 29.06.2021 WTOREK

7.04.2021 5.05.2021 ŚRODA

Gajęcki Ług 12.01.2021 26.01.2021 9.02.2021 23.02.2021 9.03.2021 23.03.2021 20.04.2021 5.05.2021 18.05.2021 1.06.2021 15.06.2021 29.06.2021 WTOREK

7.04.2021 ŚRODA

Jęczydół i Morzyczyn 4,5 5.01.2021 19.01.2021 2.02.2021 16.02.2021 2.03.2021 16.03.2021 30.03.20211 13.04.2021 27.04.2021 11.05.2021 25.05.2021 8.06.2021 22.06.2021 WTOREK

Kałęga 5.01.2021 19.01.2021 2.02.2021 16.02.2021 2.03.2021 16.03.2021 30.03.20211 13.04.2021 27.04.2021 11.05.2021 25.05.2021 8.06.2021 22.06.2021 WTOREK

Kobylanka 13.01.2021 27.01.2021 10.02.2021 24.02.2021 10.03.2021 24.03.2021 21.04.2021 19.05.2021 2.06.2021 16.06.2021 30.06.2021 ŚRODA

8.04.2021 6.05.2021 CZWARTEK

Kunowo 21.01.2021 4.02.2021 18.02.2021 4.03.2021 18.03.2021 1.04.2021 15.04.2021 29.04.2021 13.05.2021 27.05.2021 10.06.2021 24.06.2021 CZWARTEK

8.01.2021 PIĄTEK

Miedwiecko 21.01.2021 4.02.2021 18.02.2021 4.03.2021 18.03.2021 1.04.2021 15.04.2021 29.04.2021 13.05.2021 27.05.2021 10.06.2021 24.06.2021 CZWARTEK

8.01.2021 PIĄTEK

Morzyczyn 20.01.2021 3.02.2021 17.02.2021 3.03.2021 17.03.2021 31.03.2021 14.04.2021 28.04.2021 12.05.2021 26.05.2021 9.06.2021 23.06.2021 ŚRODA

7.01.2021 CZWARTEK

Motaniec 5.01.2021 19.01.2021 2.02.2021 16.02.2021 2.03.2021 16.03.2021 30.03.20211 13.04.2021 27.04.2021 11.05.2021 25.05.2021 8.06.2021 22.06.2021 WTOREK

Niedźwiedź 12.01.2021 26.01.2021 9.02.2021 23.02.2021 9.03.2021 23.03.2021 20.04.2021 5.05.2021 18.05.2021 1.06.2021 15.06.2021 29.06.2021 WTOREK

7.04.2021 ŚRODA

Nowa Kobylanka 5.01.2021 19.01.2021 2.02.2021 16.02.2021 2.03.2021 16.03.2021 30.03.20211 13.04.2021 27.04.2021 11.05.2021 25.05.2021 8.06.2021 22.06.2021 WTOREK

Rekowo 5.01.2021 19.01.2021 2.02.2021 16.02.2021 2.03.2021 16.03.2021 30.03.20211 13.04.2021 27.04.2021 11.05.2021 25.05.2021 8.06.2021 22.06.2021 WTOREK

Reptowo 12.01.2021 26.01.2021 9.02.2021 23.02.2021 9.03.2021 23.03.2021 20.04.2021 5.05.2021 18.05.2021 1.06.2021 15.06.2021 29.06.2021 WTOREK

7.04.2021 ŚRODA

Wielichówko 12.01.2021 26.01.2021 9.02.2021 23.02.2021 9.03.2021 23.03.2021 20.04.2021 5.05.2021 18.05.2021 1.06.2021 15.06.2021 29.06.2021 WTOREK

7.04.2021 ŚRODA

Zagość 21.01.2021 4.02.2021 18.02.2021 4.03.2021 18.03.2021 1.04.2021 15.04.2021 29.04.2021 13.05.2021 27.05.2021 10.06.2021 24.06.2021 CZWARTEK

8.01.2021 PIĄTEK
Zieleniewo i ul. Brzozowa w 
Morzyczynie 21.01.2021 4.02.2021 18.02.2021 4.03.2021 18.03.2021 1.04.2021 15.04.2021 29.04.2021 13.05.2021 27.05.2021 10.06.2021 24.06.2021 CZWARTEK

8.01.2021 PIĄTEK

Morawsko, Morzyczyn - 
Hiszpańska dz.1497, Ustronie, 
Niedźwiedź - 26 B, 52/22 14.01.2021 28.01.2021 11.02.2021 25.02.2021 11.03.2021 25.03.2021 22.04.2021 20.05.2021 17.06.2021 CZWARTEK

9.04.2021 7.05.2021 4.06.2021 PIĄTEK

ODPADY SELEKTYWNE (TWORZYWA SZTUCZNE I METALE, SZKŁO, PAPIER)
Bielkowo 5.02.2021 5.03.2021 2.04.2021 30.04.2021 28.05.2021 25.06.2021 PIĄTEK

9.01.2021 SOBOTA

Cisewo 21.01.2021 18.02.2021 18.03.2021 15.04.2021 13.05.2021 10.06.2021 CZWARTEK

Gajęcki Ług 4.02.2021 4.03.2021 1.04.2021 29.04.2021 27.05.2021 24.06.2021 CZWARTEK

8.01.2021 PIĄTEK

Jęczydół i Morzyczyn 4,5 5.02.2021 5.03.2021 2.04.2021 30.04.2021 28.05.2021 25.06.2021 PIĄTEK

9.01.2021 SOBOTA

Kałęga 4.02.2021 4.03.2021 1.04.2021 29.04.2021 27.05.2021 24.06.2021 CZWARTEK

8.01.2021 PIĄTEK

Kobylanka 28.01.2021 25.02.2021 25.03.2021 22.04.2021 20.05.2021 17.06.2021 CZWARTEK
Kobylanka osiedla Zalesie I i II, 
Zielone, Nowy Horyzont, Kwiatowe, 
Makowe 2.01.2021 29.01.2021 26.02.2021 26.03.2021 23.04.2021 21.05.2021 18.06.2021 PIĄTEK

Kunowo 15.01.2021 12.02.2021 12.03.2021 PIĄTEK

10.04.2021 8.05.2021 5.06.2021 SOBOTA

Miedwiecko 15.01.2021 12.02.2021 12.03.2021 PIĄTEK

10.04.2021 8.05.2021 5.06.2021 SOBOTA

Morzyczyn 14.01.2021 11.02.2021 11.03.2021 CZWARTEK

9.04.2021 7.05.2021 4.06.2021 PIĄTEK

Motaniec 4.02.2021 4.03.2021 1.04.2021 29.04.2021 27.05.2021 24.06.2021 CZWARTEK

8.01.2021 PIĄTEK

Niedźwiedź 4.02.2021 4.03.2021 1.04.2021 29.04.2021 27.05.2021 24.06.2021 CZWARTEK

8.01.2021 PIĄTEK

Nowa Kobylanka 4.02.2021 4.03.2021 1.04.2021 29.04.2021 27.05.2021 24.06.2021 CZWARTEK

8.01.2021 PIĄTEK

Rekowo 5.02.2021 5.03.2021 2.04.2021 30.04.2021 28.05.2021 25.06.2021 PIĄTEK

9.01.2021 SOBOTA

Reptowo 21.01.2021 18.02.2021 18.03.2021 15.04.2021 13.05.2021 10.06.2021 CZWARTEK

Wielichówko 21.01.2021 18.02.2021 18.03.2021 15.04.2021 13.05.2021 10.06.2021 CZWARTEK

Zagość 15.01.2021 12.02.2021 12.03.2021 PIĄTEK

10.04.2021 8.05.2021 5.06.2021 SOBOTA

Zieleniewo i ul. Brzozowa w 
Morzyczynie 15.01.2021 12.02.2021 12.03.2021 PIĄTEK

10.04.2021 8.05.2021 5.06.2021 SOBOTA

ODPADY BIODEGRADOWALNE
Bielkowo 12.01.2021 9.02.2021 9.03.2021 7.04.2021 20.04.2021 5.05.2021 18.05.2021 1.06.2021 15.06.2021 29.06.2021
Cisewo 19.01.2021 16.02.2021 16.03.2021 13.04.2021 27.04.2021 11.05.2021 25.05.2021 8.06.2021 22.06.2021
Gajęcki Ług 19.01.2021 16.02.2021 16.03.2021 13.04.2021 27.04.2021 11.05.2021 25.05.2021 8.06.2021 22.06.2021
Jęczydół i Morzyczyn 4,5 12.01.2021 9.02.2021 9.03.2021 7.04.2021 20.04.2021 5.05.2021 18.05.2021 1.06.2021 15.06.2021 29.06.2021
Kałęga 19.01.2021 16.02.2021 16.03.2021 13.04.2021 27.04.2021 11.05.2021 25.05.2021 8.06.2021 22.06.2021
Kobylanka 20.01.2021 17.02.2021 17.03.2021 14.04.2021 28.04.2021 12.05.2021 26.05.2021 9.06.2021 23.06.2021
Kobylanka osiedla Zalesie I i II, 
Zielone, Nowy Horyzont, Kwiatowe, 
Makowe

20.01.2021 17.02.2021 17.03.2021 14.04.2021 28.04.2021 12.05.2021 26.05.2021 9.06.2021 23.06.2021

Kunowo 20.01.2021 17.02.2021 17.03.2021 14.04.2021 28.04.2021 12.05.2021 26.05.2021 9.06.2021 23.06.2021
Miedwiecko 12.01.2021 9.02.2021 9.03.2021 7.04.2021 20.04.2021 5.05.2021 18.05.2021 1.06.2021 15.06.2021 29.06.2021
Morzyczyn 13.01.2021 10.02.2021 10.03.2021 8.04.2021 21.04.2021 6.05.2021 19.05.2021 2.06.2021 16.06.2021 30.06.2021
Motaniec 19.01.2021 16.02.2021 16.03.2021 13.04.2021 27.04.2021 11.05.2021 25.05.2021 8.06.2021 22.06.2021
Niedźwiedź 19.01.2021 16.02.2021 16.03.2021 13.04.2021 27.04.2021 11.05.2021 25.05.2021 8.06.2021 22.06.2021
Nowa Kobylanka 19.01.2021 16.02.2021 16.03.2021 13.04.2021 27.04.2021 11.05.2021 25.05.2021 8.06.2021 22.06.2021
Rekowo 12.01.2021 9.02.2021 9.03.2021 7.04.2021 20.04.2021 5.05.2021 18.05.2021 1.06.2021 15.06.2021 29.06.2021
Reptowo 19.01.2021 16.02.2021 16.03.2021 13.04.2021 27.04.2021 11.05.2021 25.05.2021 8.06.2021 22.06.2021
Wielichówko 19.01.2021 16.02.2021 16.03.2021 13.04.2021 27.04.2021 11.05.2021 25.05.2021 8.06.2021 22.06.2021
Zagość 12.01.2021 9.02.2021 9.03.2021 7.04.2021 20.04.2021 5.05.2021 18.05.2021 1.06.2021 15.06.2021 29.06.2021
Zieleniewo i ul. Brzozowa w 
Morzyczynie 12.01.2021 9.02.2021 9.03.2021 7.04.2021 20.04.2021 5.05.2021 18.05.2021 1.06.2021 15.06.2021 29.06.2021


